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Załącznik do Uchwały 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Nr 3972/2021 

z dnia 19 sierpnia 2021 roku 

REGULAMIN KONKURSU 

„AKTYWNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W WIELKOPOLSCE” 

§ 1 

 POSTANOWIENA OGÓLNE  

1. Niniejszy regulamin, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs dla kół gospodyń 

wiejskich działających na terenie województwa wielkopolskiego pn. „Aktywne Koła Gospodyń 

Wiejskich w Wielkopolsce” (zwany dalej „Konkursem”). 

2. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja działalności kół gospodyń wiejskich w formie 

opisowej (formularz zgłoszeniowy) oraz w formie wizualnej (praca konkursowa). 

3. Cele Konkursu : 

1) wyróżnienie i wspieranie działań kół gospodyń wiejskich spajających lokalną społeczność, 

2) wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców województwa 

wielkopolskiego, 

3) promocja dziedzictwa kulturowego regionu, w tym folkloru oraz dziedzictwa kulinarnego, 

w tym produktów regionalnych, 

4) identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój 

obszarów wiejskich, 

5) budowanie rozpoznawalności Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska 

oraz podnoszenie świadomości na temat żywności regionalnej wśród mieszkańców 

województwa wielkopolskiego. 

4. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Obsługę 

organizacyjną i merytoryczną Konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

5. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu  

II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.   

6. Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich z obszaru województwa 

wielkopolskiego : 

1) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa  

w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 

165 z późn. zm.) lub 

2) niezarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, a działające na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych 
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organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491) lub na podstawie ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).  

 

 

§ 2 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Zarząd Województwa Wielkoplskiego powołuje 

Komisję Konkursową. 

2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczacy.  

3.  Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej członków. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest  dostarczenie do Organizatora w terminie 

od 13.08 do 06.10.2021r. poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 

dostępnego wraz z załącznikami na stronie  www.umww.pl. 

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji papierowej należy składać osobiście 

lub za pośrednictwem poczty lub kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Na kopercie należy dopisać: „Konkurs- 

Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”. 

3. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można także składać drogą elektroniczną 

na adres e-mailowy: dr.sekretariat@umww.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrytki 

podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: 

/umarszwlkp/SkrytkaESP.  

§ 4 

FORMUŁA KONKURSU  

1.  Konkurs jest dwueatopowy.  

2.  Etap I odbywa się na podstawie przesłanego w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 formularza 

zgłoszeniowego.  

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formularzy na podstawie kryteriów wskazanych 

w § 5 ust. 2. 

4. Komisja Konkursowa po zakończeniu etapu I sporządza listę kół gospodyń wiejskich 

w liczbie 20, które uzyskały najwięcej punktów i zakwalifikowały się do etapu II. 

http://www.umww.pl/
mailto:dr.sekretariat@umww.pl
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5. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego podaje informację o zakwalifkowaniu się kandydatów do etapu II Konkursu 

na stronie internetowej www.umwww.pl oraz kontaktuje się z nimi za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, listownie bądź telefonicznie.  

6. Udział w konkursie jest bezpłatny, lecz uczestnicy Konkursu, którzy zakwalifikowali  

się  do II etapu przyjeżdzają na własny koszt. Zostaną poinformowani o dacie i miejscu jego 

odbycia się .  

7. Podczas II Etapu Konkursu, który odbędzie sie do końca listopada 2021 roku Koła Gospodyń 

Wiejskich swoje wypieki/ciasta zgłaszają do stanowiska konkursowego, które zostanie 

opatrzone numerem wg zgłoszenia, w celu bezstronnej oceny przez Komisję Konkursową. 

Podczas tegoż wydarzenia nastapi roztrzygniecie konkursu.  

8. Komisja Konkursowa dokonuje oceny na podstawie kryteriów wskazanych w § 5 ust. 3. 

9. Po zsumowaniu liczby punktów z II etapu Komisja wybiera 10 laureatów z najwyższymi 

notami i przyznaje im nagrody. Pozostałych 10 nominowanych otrzyma wyróżnienie.  

 

§ 5 

KRYTERIA OCENY 

1. Przedmiotem oceny w trakcie Konkursu jest formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) 

oraz wyrób piekarski/cukierniczy przedstawiający logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 

Wielkopolska.  

2. W przypadku formularza zgłoszeniowego wyodrębnione są nastepujące kategorie, za które 

można otrzymać odpowiednią liczbę punktów : 

1) działalność Koła tj. aktywność, współpraca z samorządem oraz innymi instytucjami 

np. szkołami, stowarzyszeniami, OSP, radą sołecwa itd. (0-5 pkt.), 

2) udział w konkursach, przeglądach i innych wydarzeniach o charakterze współzawodnictwa 

(maksymalnie 10) oraz uzyskane w nich nagrody (0-5 pkt.), 

3) szczególne osiągnięcia Koła (maksymalnie 5) np. prowadzenie kroniki, wydanie albumów, 

publikacji kulinarnych, wytworzenie lokalnego produktu, stworzenie muzeum/ izby pamięci 

(0-5 pkt.), 

4) posiadanie i prowadzenie strony internetowej lub medium społecznościowego (3 pkt.), 

5) udział w wydarzeniach, mających na celu podnoszenie własnych umiejętności np. warszaty 

(0-3 pkt.), 

6) realizacja działań, które przyczyniły się do minimalizowania negatywnych skutków 

pandemii COVID-19 (0-3 pkt.), 

7) pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej (0-1 pkt.). 

http://www.umwww.pl/
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3. W przypadku wyrobu piekarskiego/cukierniczego Komisja Konkursowa będzie brała pod 

uwagę nastepujace kryteria :   

1) odzwierciedlenie na wypieku oryginalnego logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 

Wielkopolska z zachowaniem wszystkich jego elementów (0-10 pkt.), 

2)  oryginalność i estetykę wykonania  (0-10 pkt.).  

§ 6 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Lauraci otrzymują nagrody finansowe ufundowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   

2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego może przyznać w Konkursie nagrodę specjalną. 

3. Dane osobowe oraz wizerunek uczestników Konkursu będą wykorzystywane nieodpłatnie  

w celu promocji Województwa Wielkopolskiego, za zgodą uczestnika. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się  

z Klauzulą informacyjną – (załącznik nr 2). 

2. Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem dotyczące przeprowaprowadzenia Konkursu 

rozstrzyga Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne.  

3. Treść Regulaminu dostępna jest na stonie internetowej Organizatora, który zastrzega sobie 

prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na pogorszenie warunków uczestnictwa 

w Konkursie, a także do przerwania Konkursu lub jego zakończenia bez dokonania wyboru 

zwycięskich projektów, w każdym momencie, bez podawania przyczyn. 

 

 

 

 

 


